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Você sabia que mais de
dos pacientes com
NSCLC e fusões de ALK podem ter apresentado teste
negativo para ALK por FISH1?

Tenha uma visão abrangente do câncer de pulmão com FoundationOne®.
Com base em um estudo recente, FoundationOne® identificou significativamente mais rearranjos de ALK do
que FISH1. Painéis padrões de marcador único ou multigênicos interrogam apenas um conjunto pré-definido de
genes envolvidos com o câncer e não verificam todas as alterações clinicamente relevantes conhecidamente
alteradas no câncer. Além disso, muitos destes testes também exaurem tecido valioso. FoundationOne® é um
perfil genômico abrangente e de informação completa que identifica todas as alterações clinicamente relevantes
e que pode levar a 3X mais opções de terapias-alvo aos seus pacientes.2
Saiba mais sobre como FoundationOne® pode beneficiar seus pacientes com câncer de pulmão em
www.comprehensivegenomicprofiling.com
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*Referências adicionais listadas em www.comprehensivegenomicprofiling.com
Para o envio de amostras e mais informações sobre o serviço FoundationOne®, entre em contato através dos seguintes
canais de atendimento: brasil.foundation@roche.com ou 0800 777 6244. Acesse também www.foundationmedicine.com.br
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